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CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 18-7-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 2233/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 14 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch, cho phép các khu vực ñược thực hiện
chuyển quyền sử dụng ñất ñã ñầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây
dựng nhà ở và ban hành Quy ñịnh quản lý kiến trúc ñối với các lô ñất tại dự án
Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái ðống ða, thành phố Quy Nhơn.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập,
thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý
không gian, kiến trúc và cảnh quan ñô thị;
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý
không gian xây dựng ngầm ñô thị;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản
lý ñầu tư phát triển ñô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của
Liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số
11/2013/Nð-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý ñầu tư phát triển ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1521/Qð-CTUBND ngày 27/7/2012 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công trình: Khu dân cư
và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái ðống ða, thành phố Quy Nhơn; Quyết ñịnh số
3067/Qð-UBND ngày 18/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy
ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh
thái ðống ða, thành phố Quy Nhơn;
Căn cứ Văn bản số 1341/BXD-PTðT ngày 16/6/2014 của Bộ Xây dựng về việc
chuyển quyền sử dụng ñất ñã ñầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà

